
az tinkorminyzat 2020. 6yi ktilts6gvet6s6r6l szrili I12020. (ll. 13.) 6nkorminyzati rendeletdnek
m6dosit{sA16l

A Kormdny veszdlyhelyzet kihirdetdsdrol sz,6lo 47812020. (XL 03.) Korm. rendelet6nek 1. S-iibar meghatarozott
veszdlyhelyzetre tekintettel, az Alapttirvdny 32. cikk (1) bekezdds t) pontjriban meghaterozoft eredeti jogalkot6i
hatiiskdrben, a katasztr6fav€delemrol ds a hozza kapcsol6do egyes ttirydnyek m6dosit6serol sz6l6 2011. dvi
CXXVlll. tiirveny 46. g (4) bekezddsdben kapott felhatalmaziis alapjrin, a Magyarorsziig helyi 6nkormrinyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 53.S (l) bekezddsdben kapott felhatalmazAs alapjen az M<itv. 9. $-iiban
foglaltak megtartasAval - a koztiirsasagi megbizottak, valamint egyes centrelis alfuendeltsdgii szervek feladat- 6s

hatiiskdreirol szol6 1991. dvi XX. tiirveny 138. S. (1) bekezdesenek b) pontjaban meghatifozott feladatkordben
eljiirva Cserhiitszentiviin Kdzseg onkormituryzata Kdpvisekl- testiiletdnek rendeletalkotAsi feladat- es hataskordt
gyakorolva a kdvetkezoket rendelem el:

l. Q

CserhatszentivAn Kozsdg onkormiinyzata 2020. dvi kdltsdgvetdsrol sz6lo l/2020. AL 13.) iinkormAnyzati rendelet
(a tovribbiakban: Rendelet) 3. 8. helyebe a kdvetkezti rendelkezes ldp:

,,A kdpviseki- testtilet az OnkormAnyzat dnkorm6nyzati szinten osszesiteft 2020. 6vi kdltsegvet€si kiadrisi ds

bevdteli foiisszeget y'7 262 707 fotilltbar, 6llapida meg."

,.Az iinkormAnyzat 2020. evi kdltsdgvetdsi bevetelei kiemelt eldiranyzatonkent:"

M(kitddsi cdl[ tiimogatAsok

FelhalmozAsi celi tiimogatdsok 4 7,r9 000

Kiizhatalmi bevitelek t 575 000

Mrikddesi bevdtelek 63t 000

Felhalnroziisi cdlir bevdtelek 1 700 000

FinanszirozAsi bevdtel t6123 851

4',7 262 707

.,Az 6nkormdnyzat 2020. dvi kiemelt kiaddsi ekiir6nyzatai az al6bbiakban meghatarozott tetelekbdl 6llnak:"

Szem6lyi jellegii kiad6sok

Munkaad6t terhel6 j6rul6kok

legri kiadiisok

pdnzbeli juttatdsai 500 000

2 744 019

Beruhdzasok, fel[jit6sok 20 090 000

79t 535finansziroziisi kiaddsok

2.S

Lz a rendelet a kihirdeteset kt \e2apon ldp hatdllba

l/.,,^
polgdrmester

Miirkus S6ndor
j egyzc!

Cserhitszentivrn Kiizs6g Onkorminyzata Polgrirmester6nek
8/2020. (Xl. 05.) 6nkorminvzati rendelete

Bevdtelek dsszesen:

21 881 856

12102 000

2 138 000

8 297 t53

Egydb milkiiddsi cdhi kiadrisok

Kiadlsok risszcscn: 17 262 707

///



II. Hat:isvizsgrilat

l.'l lrsadalmi. gazdasigi, kiilts6gvet6si hatiskiirbcn

A helyi tinkormiinyzat az dllamhriztartiisr6l szol6 201l. dvi CXCV tdrvdny (AlIt.) 23. $. (l) bekezddse ertelmeben a
kiiltsdgvetdsdt ktiltsdgvetdsi rendeletben rillapitja meg. A kiiltsdgvetds vdgrehajtdsa sordn elscibbsdget elvez az
dnkormenyzat m[iktiddkepessdgdnek biztositdsA az dnkormdnyzat kdtelez6 feladatainak elldt6sdhoz sziiksdges foftds
biztosit{sa. A ktilts6gvetds dv kiizben m6dosithat6.

2. Kiirryezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyek

A kdltsdgvetdsi tervezet rendelkezik tttbbek ktizittt az eg6szsdgiigyi, szoci6lis feladatok elldtdsdr6l, ezihal biaositja az
rinkormdnyzat dltal elletand6 feladatok zdkken6mentes megval6sitds6t.

3. Admirlisztratiy terheket befolyiso16 hatisa

A kitltsdgvetds elkdszitdse, az el6irlnyzaak modositisenak dokumen&ildsa €s a hozzd kapcsolod6 feladatok ell6tilsa a
polg6rmesteri hivatal dolgo26inak munkakiili leir6sdban szerepel.

4, Ajogszabily megalkotisinak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmaradisinak virhatd kiivetkezmdnyei

Az Aht. 24. $ (3) bekezdese szerint a jegyz6 eltal elkdszitett kdltsegvetdsi rendelettervezet a polg6rmester a ktizponti
ktiltsdgvetdsr6l sz6l6 tttrvdny hatelybaldpdsdt kitvetd negyventitiidik napig nyijtja be a kdpvisel6-testijletnek.
Az ,{ht. 3,1. $ (.+) bekezddse szerint kdpviselci+estiilet - az elsri negyediv kivdteldvel - negyeddvenkdnt, a diintise szerinti
id6pontokban, de legkdsobb az dves ktiltsdgvetdsi besz6molo elk€szitdsdnek hatAridejdig, december 3l-i hafillyal
m6dositja kdltsdgvetdsi rendeletdt.

5. .,\.iogszlbily alkrlmazis:ihoz sziiks6ges szemdlyi, szervczeti, tilgyi 6s pdnziigli feltdtclek

Tdbblet er6tbrresok biztositdsdra nincs sztiksdg

Kddiik a Tisaelt Kepvisel6testiiletet az el6terjesztds rne56r'gyaldsdra, e lfb s ad:isira !

CserhAtszentivin, 2020. 1 0. I 3

ds a rendelet-tervezet

,rr^k
polgarmester



Indokol:is

Cserhdtszentivin Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
az iinkorrninvzat ktilts6gvet6s6r6l szrild U2020. (II.l3.) iinkorminyzati rendelet m6dosilisi16l sz6l6 rendeletdhez

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. dvi CXXX. titrveny 18. $-6ban foglaltak szerint eljrirva Cserhitszentiv6n Kdzseg
dnkormdnyzatiinak 2020. dvi kttltsdgvetdsdrcit szol6 I12020. (ll. 14.) dnkormdnyzati rendelet m6dositrisrir6l sz616jelen
rendeletet az al6bbiak szerint indokolom:

Altaldnos indokol:is

Cserhitszcntivdn K<izsdg Onkormiiny zata 2020. dvi ktiltsdgvetesdr6l szolo 112020. (II.l4.) dnkormdnyzati rendeletdnek
m6dositdsa az iv kdzben sziiksdges. amely az eredeti el<iirdnyzatban nem tervezett bevdtelek ds azok felhaszndlisa ds az
eltiirrinyzatok kOzdtti ritcsoportositA6ok miah sziiksdges. Az A llamhdztafiesr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV tdrr,,dny (a
toviibbiakban: Aht.) felhatalmazds alapjdn sziiksdges a kdltsegvetesi rendeletben az elciiliinyzatok dv ktizbeni modositdsa.

R6szletes indokolis

Az Aht- 23. alcime szabilyozza az el6ininyzatok m6dositisrit. etcsoportositisdt az dllamhitzttAs tinkorm6nyzati
alrendszerdben.
.,34. $ ( l) A helyi onkorm6nyzat k6ltsdgvetisi rendeletdben megjelenri bevdtelek ds kiad6sok modositris:irol, a kiaddsi
e16irinyzatok kdaitti 6tcsoponositisr6l a (2) ds (3) bekezd€sben meghaterozott kivdtellel a kdpvisel<i-resfilet ddnt.
(2) A helyi dnkorm6nyzat kdltsdgvetdsi rendelete a polg6rmester szdm6ra lehet<ivd teheti a helyi tinkormdnyzat
b€vdteleinek ds kiaddsainak modosifisAt ds a kiadrisi el<iininyzatok kdzdfti etcsoportositAst.
(3) A helyi dnkormiinyzati kdltsdgvetdsi szerv bevdteli el<iir6nyzatai ds kiad,si ekiininyzatai a Komany rendeleriben
meghatdrozott esetben a helyi rinkormdnyzati k6ltsdgvetesi szerv sajdt hatiiskiirdben m6dosithat6ak, a kiadiisi
el<lirdnyzatok egymiis kdzaitt dtcsoportosithat6ak.
(4) A kdpvisel6-testiilet a (2) ds (3) bekezd6s szerinti elciirdnyzat-modositiis, e16ir6nyzat- atcsoportositds ritvezetdsekdnt -
az elsci negyeddv kivdteldvel - negyedevenkent, a dtintdse szelinti idcipontokban, de legk€s6bb az dves k6ltsdgvetdsi
beszdmolo elkdszitdsenek hattuidejeig, december 3l-i hatrillyal m6dositja a kdltsdgvet€si rendeletdt. Ha dv kdzben az
Orsz.iggyrilds - a helyi cinkormdnyzatot drint6 m6don - a 14. $ (3) bekezddse szerinti fejezetben meghatArozott
t6mogatesok ktiltsdgvetdsi kiaddsi eloir6nyzatait z6rolja, azokat csdkkenti, tiirli, az intdzkedds kihirdetdsdt kovet6en
haladdktalanul a kdpvisel6-testiilet eld kell terjesaeni a kiiltsdgvetdsi rendelet modosit6s6t."

A 2020. dvi eredeti kdltsdgvetds m6dosit6sa sztksdgessd vdlt a kttltsigvetds j6viihagy6sa 6ta
esemdnyek kt ltsdgvetdsbe tiirtdn6 bedpitdse drdekeben.
Ezek a kdvetkezdk:

. Katzhatalmi bevetelek v6ltozds4

. Miikdddsi bevdtelek veltozdsa-

. Szemelyi jellegii kiadesok v6ltozdsa.

. Dologijellegrikiaddsokcstikkendse

t. $

2. ti

ismemd viilt gazdasiigi

A rendelet hatdlyba l€pdsdt szzbiiyozza.

Cserhdtszentiv6n. 2020. oktober 29

Nl6rkus Sendor
jegyzci


